
உங்கள் COVID-19 த�ப்�சிையப் ெப�ம்ேபா�, அைத உ�தி ெசய்வதற்� 
த�ப்�சிக்கான அட்ைட வழங்கப்ப�ம். அைத பா�காப்பாக ைவத்தி�ங்கள்! உங்கள் 
கிெர�ட் கார்�கள், ஓட்�நர் உ�மம் அல்ல� பாஸ்ேபார்ட்ைடப் ேபாலேவ ந�ங்கள் 
அைத க�த ேவண்�ம். உங்கள் அட்ைட ஒ� அட்டவைணய�ன் நிைன�ட்டல் 
மட்�மல்ல: இ� பயணம், நிகழ்� அ�கல் மற்�ம் ப�ன்னர் �ஸ்டர் அள�கைளப் 
ெப�வதற்� உங்க�க்�த் ேதைவப்படக்��ய அதிகாரப்�ர்வ பதிவா�ம்.

�� த�ப்�சிக்கான ச�பார்க்கப்பட்ட சான்�கைள வழங்�பவர்க�க்�, வாஷிங்டன் மாநிலத்தில் உள்ள பல 
வண�க நி�வனங்கள் தள்�ப�கள், இலவசங்கள் அல்ல� நிகழ்�க�க்� வ��ப்பமான இ�க்ைக ேபான்ற 
பல ச�ைககைள வழங்�கின்றன. உங்கள் த�ப்�சிக்கான அட்ைடையப் பா�காக்க�ம், இதன் �லம் இந்த 
சிறப்� ச�ைககைளப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்ளலாம்.

• உங்கள் த�ப்�சிக்கான அட்ைடைய த�ப்�சிய�ன் ேடாஸ்கள் ெப�ம் காலத்தி�ம் 
அதற்�ப் ப�ற�ம் ைவத்தி�ங்கள்.

• �ஜிட்டல் நகைல ைகவசம் ைவத்�க் ெகாள்வதற்� உங்கள் அட்ைடய�ன் 
�ன் மற்�ம் ப�ன்�றம் �ைகப்படங்கைள எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள். ந�ங்கள் 
அைத ம�ண்�ம் எள�தாகக் கா�ம் வைகய�ல் அைத உங்க�க்ேக மின்னஞ்சல் 
அ�ப்�வ�, ஆல்பத்ைத உ�வாக்�வ� அல்ல� �ைகப்படத்தில் ஒ� 
�றிச்ெசால்ைலச் ேசர்ப்ப� ஆகியவற்ைற ேயாசிக்க�ம்.

• அதில் ஒன்ைற உங்க�டன் எ�த்�ச் ெசல்ல வ��ம்ப�னால் �ைகப்பட நகைல 
எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள். 

•  அைத �க்கி எறியேவா அல்ல� ெதாைலக்கேவா ெசய்யாத�ர்கள்!
• உங்கள் த�ப்�சிக்கான அட்ைட ெத��ம்ப� ெசல்ஃப� எ�த்� ஆன்ைலன�ல் 

பதிவ�ட ேவண்டாம். அதற்� பதிலாக ஒ� ெசல்ஃப� எ�த்� எங்கள் 
digitalstickers(ஆங்கிலம் மட்�ம்)#vaccinateWA அல்ல� #wadohேத�வதின் 
�லம் பயன்ப�த்�ங்கள்! @WADeptHealth.க்� �றிச்ெசால் இ�வைத நிைனவ�ல் 
ெகாள்ள�ம்

• உங்கள் அசல் அட்ைடைய ேலமிேனட் ெசய்ய ேவண்டாம். உங்க�டன் எ�த்�ச் 
ெசல்வதற்� நகைல ந�ங்கள் ேலமிேனட் ெசய்� ெகாள்ளலாம்.

ந�ங்கள் உங்க�ைடய COVID த�ப்�சி 
அட்ைடையப் ெபற்� உள்ள�ர்கள்:

உங்க�ைடய Centers for Disease Control 
and Prevention )CDC, ேநாய் கட்�ப்பா� 

மற்�ம் த�ப்� ைமயங்கள்( த�ப்�சி அட்ைட 
உங்கள�டம் இல்ைலெயன்றால் என்ன ஆ�ம்?
உங்கள் கார்� தவறிய��ந்தாேலா அல்ல� ெதாைலத்தி�ந்தாேலா, 
கவைலப்பட ேவண்டாம்! உங்கள் COVID-19 த�ப்�சிக்கான அதிகாரப்�ர்வ, 
ச�பார்க்கப்பட்ட ஆதாரத்ைத ஆன்ைலன�ல் இலவசமாகப் ெபறலாம். 
MyIR வைலத்தளம் வாஷிங்டன் மாநிலத்தில் த�ப்�சி ேபாட்டதற்கான 
ஆதாரங்கைள திரட்�வவதற்கான அதிகாரப்�ர்வமானதா�ம். உங்கள் 
நகைலப் ெபற, www.MyIRMobile.com அல்ல� wa.MyIR.net பார்ைவய�ட்�, 
இலவசமாக பதி� ெசய்� ெகாள்ள�ம். உங்கள�டம் ஏற்கனேவ MyIR 
கணக்� இ�ந்தால், ந�ங்கள் தயாராக உள்ள �ர்கள்!

 

ெமாழி உதவ� அல்ல� உங்கள் ஆவணங்கைளப் ெப�வதற்கான ��தல் 
உதவ�க்�, 360-236-3595 என்ற எண்�க்� வழக்கமான பண� ேநரங்கள�ல் 
வாஷிங்டன் மாநில (Office of Immunization and Child Profile)ேநாய்த்த�ப்� 
மற்�ம் �ழந்ைத �யவ�வர அ�வலகம்( என்பைத�ம் அைழக்கலாம் 
அல்ல� waiisrecords@doh.wa.gov ஐ மின்னஞ்சல் �லம் ெதாடர்� 
ெகாள்ளலாம்.

*MyIR �லம் உங்கள் ஆவணங்க�க்கான ச�பார்ப்� உடன�யாக இ�க்கா� 
என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்�ங்கள், ேம�ம் தற்ேபா� ஆங்கில ெமாழிய�ல் 
மட்�ேம அ�கல் கிைடக்கிற�. 

உங்கள் த�ப்�சிக்கான அட்ைடைய ைகயா�ம் ேபா� நிைனவ�ல் 
ெகாள்ள ேவண்�ய சில உதவ�க்�றிப்�கள் இங்ேக உள்ளன:
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இந்த ஆவணத்ைத ேவெறா� வ�வத்தில் ெப�வதற்�, 1-800-525-0127 
ஐ அைழக்க�ம். கா� ேகளாேதார் அல்ல� ேகள்திறன் �ைறபா� உள்ள 
வா�க்ைகயாளர்கள், தய�ெசய்� 711 (Washington Relay) ஐ அைழக்க�ம் அல்ல� 
civil.rights@doh.wa.gov ற்� மின்னஞ்சல் ெசய்ய�ம். 

இப்ேபா� என்ன ெசய்வ�?

https://coronavirus.wa.gov/sites/default/files/2021-05/848-810-COVID-19ProofGuide.pdf

